GRØN RENGØRING
dit fritvalgsfirma i det grønne område

Hvem er vi
Grøn Rengøring er privat firma, startet i 1988 af Martin Grøn Larsen. Vi er ca. 35
medarbejdere.
Fritvalgs-ordningen
Vores største område er via kommunernes frit-valgs- ordning, d.v.s. kommunalt
visiterede borgere, der tilbydes praktisk hjemmehjælp indenfor rengøring, tøjvask og indkøb.
Vi servicerer kommunerne Rudersdal, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Hørsholm og
Gladsaxe.
Ekstra rengøring
Ønsker man at tilkøbe egen betalt rengøring, er dette naturligvis også muligt, enten under den gamle Hjemmeserviceordning, eller Servicefradragsordningen.
Medarbejderne
Alle vore kunder tilknyttes en fast medarbejder, som kommer på en fast ugedag
og tid. I tilfælde af sygdom og ferie vil vi altid kontakte Dem og tilbyde en anden
medarbejder eller anden løsning.
Vi lægger vægt på et godt samarbejde mellem kunder og medarbejder. Medarbejderne respekterer altid de ønsker kunden måtte have til, hvad der er vigtigst
at få rengjort, når de kommer i hjemmet. Magter kunderne ikke dette, vil vore
dygtige medarbejdere selvfølgelig selv ordne hjemmet. Alle vore medarbejdere
har ren straffeattest, og er overenskomstlønnede.
Særlige ønsker
Har De særlige ønsker til tid og dag, så kontakt os og hør om mulighed herfor.
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Hvad kan vi ellers tilbyde
Firmaet servicerer kunder indenfor privat-, kontor- og institutionsrengøring,
samt trappevask og ejendomsvedligehold. Endvidere tilbyder vi vinduespolering,
havearbejde og snerydning på abonnement eller timebasis.

Indenfor havearbejde udfører vi
Græsslåning/hækkeklipning
Oprydning i haven
Beskæring af træer og buske
Fældning af træer
Lægning af terrasse og sten
Højtryksrens af fliser
Fræsning af rødder (få pris)
Rensning af tagrender
Ofte købes et abonnement for hele havesæsonen, som gør at gartneren automatisk kommer hver 14. dag.
Det er også muligt at købe snerydning om vinteren. Det aftales med den sneansvarlige, hvad der skal ryddes og så kommer vi automatisk, når der falder sne. Vi
gruser og salter også.
Inkl. i prisen er maskiner og redskaber samt bortkørsel af affald.
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